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Преди да започнете работа с продукта, моля, прочетете
изцяло това ръководство и го запазете за бъдещи справки.
Това устройство представлява адаптер за поставяне на мулти
интерфейс гнездо (Multi Interface Shoe) и гнездо за аксесоар с
автоматично заключване (Auto-lock Accessory Shoe)
ADP-MAA
Използвайте този адаптер, когато искате да поставите
гнездо за аксесоар с автоматично заключване към
фотоапарат*1, който е оборудван с мулти интерфейс гнездо.
*1 Цифров фотоапарат със сменяема оптика, Цифров
фотоапарат или Цифрова HD видеокамера със сменяема
оптика
ADP-AMA
Използвайте този адаптер, когато искате да поставите мулти
интерфейс гнездо към фотоапарат*2, който е оборудван
с гнездо за аксесоар с автоматично заключване. Този
адаптер може да се използва с всеки аксесоар на Sony, който
е съвместим с гнездото за свързване на допълнителен
аксесоар.
*2 Цифров фотоапарат със сменяема оптика или Цифрова
HD видеокамера със сменяема оптика

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
За да предотвратите пожар или токов удар, не излагайте
устройството на дъжд или влага.
Съхранявайте устройството на места, до които малките
деца нямат достъп, за да не го погълнат случайно.
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За потребителите в Европа
Изхвърляне на стари електрически
и електронни уреди (за страните от
Европейския съюз и други европейски
страни със система за разделно събиране на
отпадъците)

Този символ върху устройството или върху
неговата опаковка показва, че този продукт
не трябва да се третира като домакински
отпадък. Вместо това той трябва да бъде
предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране
на електрически и електронни уреди. Като предадете
този продукт на правилното място, вие ще помогнете за
предотвратяване на негативните последствия за околната
среда и човешкото здраве, които биха възникнали при
изхвърлянето му на неподходящо място. Рециклирането
на материалите ще спомогне да се съхранят природните
ресурси. За подробна информация относно рециклирането
на този продукт можете да се обърнете към местната
градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци
или магазина, откъдето сте закупили продукта.
< Забележка за потребителите в страните, прилагащи
Директивите на Европейския съюз >

Производителят на този продукт е Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Токио, 108-0075 Япония. Упълномощеният
представител за ЕМС (електромагнитна съвместимост) и
техническа безопасност на продукта е Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Щутгарт, Германия.
За въпроси, свързани със сервиза и гаранцията, моля,
обърнете се към адресите в съответните сервизни или
гаранционни документи.
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Описание на частите


ADP-MAA

ADP-AMA

1

1

2
2

ADP-MAA
1 Гнездо за аксесоар с автоматично заключване
2 Бутон за заключване

ADP-AMA
1 Мулти интерфейс гнездо
2 Бутон за освобождаване
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Използване на устройството

ADP-MAA

ADP-AMA

1

1

2

2

3



ADP-AMA
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ADP-MAA
Преди да монтирате адаптера към фотоапарата, свалете от
него частта , както е показано на илюстрация .
(След употреба, поставете отново частта на адаптера.)

ADP-AMA
Монтирайте адаптера към фотоапарата, както е показано на
илюстрация . За да свалите адаптера, плъзнете го напред,
докато натискате бутона за освобождаване .
(Вижте илюстрация .)

Забележки
• След като фиксирате на място адаптера (ADP-MAA),
не въртете насила бутона за заключване.
• Пъхнете докрай адаптера (ADP-MAA) в мулти интерфейс
гнездото на фотоапарата, така че да се фиксира стабилно.
• За да поставите адаптера (ADP-AMA), пъхнете го докрай
в гнездото за аксесоар с автоматично заключване, докато
щракне.
• Не използвайте това устройство с два или повече
адаптера. В този случай Sony не може да гарантира,
че устройството ще работи правилно.
За повече информация относно моделите фотоапарати,
които са съвместими с този адаптер, посетете уебсайта на
Sony във вашата област или се консултирайте с местното
представителство или оторизиран сервиз на Sony.
Sony не може да гарантира, че това устройство ще работи
правилно, ако го използвате с аксесоари на други фирми.
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Технически характеристики
Размери

Прибл. 26 mm х 20.1 mm х 26mm (ADPMAA)
Прибл. 26 mm х 22.4 mm х 28 mm (ADPAMA) (ш/ в/ д) (без издадените части)
Тегло
Прибл. 12 g (ADP-MAA)
Прибл. 15 g (ADP-AMA)
Работна температура
от 0°С до 40°С
Включени в комплекта артикули

ADP-MAA
Адаптер (ADP-MAA) (1), Капаче за защита на конектора
(за прикрепване към адаптера) (1), Комплект печатна
документация

ADP-AMA
Адаптер (ADP-AMA) (1), Комплект печатна документация
Дизайнът и техническите характеристики подлежат на
промяна без предупреждение.
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BG
Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (приложимо
в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно
събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва,
че този продукт не трябва да се третира като домакински отпадък. Вместо това
той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на
електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното
място, вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последствия
за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето
му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се
съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането
на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за
събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

